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Kasuistikk

Ung kvinne i slutten av 20-årene. Stort sett frisk. Mange jern i ilden, kjæreste og 
venner. Nyutdannet lege og akkurat kommet hjem etter fire måneder på et 
feltsykehus i Nord-Irak. Etter hjemkomsten syntes hennes nærmeste hun virket 
forandret. Nærmest ut av det blå kunne hun bli engstelig, begynne å svette, 
skjelve og få prikninger i kroppen. Ofte ledsaget av kvalme og ubehag i magen, 
varighet kun få minutter. Vansker med å fokusere på jobb og etter hvert bedt 
om å oppsøke fastlegen. Selv om han var noe usikker over symptomene valgte 
han å gi henne SSRI. Hun følte seg bedre etter kort tid og begynte å jobbe igjen.

Diskuter differensialdiagnoser og spørsmål som burde vært stilt



Forts kasuistikk
Noen måneder senere forsøkte hun å frelse en pasient på sykehuset der hun 
jobbet og ble innlagt på  akuttpsykiatrisk avdeling. Rett før innkomstsamtalen 
ble hun igjen kvalm, men hun forklarte det med at hun var engstelig for 
innleggelsen. Hun beskrev en plutselig religiøs oppvåkning som hadde kommet 
etter hjemkomsten fra Irak og hun iblant kunne se Jesus følge med på henne. 
Hun hadde påbegynt en bok om dette og skulle snart i gang med bok nr 2. De 
neste dagene satt hun nærmest upåfallende og skrev for seg selv. Iblant virket 
hun redd og var fjern i blikket og trakk seg da tilbake. Legene klødde seg i hodet 
over dette symptombildet, men siden hun var førstegangssyk rekvirerte de MR 
caput og standard EEG. Begge uten patologi. Tolket som psykose og hun fikk 
olanzapin med noe effekt. Etter fire uker begrenset bedring.

Diskuter differensialdiagnoser og aktuelle utredninger. 



Nevropsykiatri

Atypisk symptomatologi

Atypisk eller ingen reaksjon på behandling 

→ Somatisk sykdom eller skade?



Somatiske sykdommer som initialt 
kan manifestere seg som psykose 

Frontale og temporale epilepsier

Hodeskader

Nevrodegenerative sykdommer (Lewy Body-demens, Huntingtons)

Demyeliniserende sykdommer (MS)

Immunologiske sykdommer (paraneoplastiske sykdommer, SLE 
Hashimoto encefalopati)

SNS-infeksjoner (alle mulige, herpes-encefalitt, syfilis)

Endokrine sykdommer (hyperthyreose, Cushings syndrom)

Bivirkninger av legemidler (steroider, antiepileptika)



Epilepsi
FOKALE ANFALL

Derealisasjon

Déjà vu

Jamais vu

Depersonalisasjon

Angst 

Parestesier

Kommer som anfall
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Malt et al. Lærebok i psykiatri. Gyldendal 2014.



Epilepsi
FOKALE ANFALL

Flashbacks

Synshallusinasjoner

Lukthallusinasjoner
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Depersonalisasjon

Illusjoner

Kommer som anfall

PTSD

Flashbacks

Synshallusinasjoner

Lukthallusinasjoner

Angst

Depersonalisasjon

Illusjoner

Kommer som anfall

Malt et al. Lærebok i psykiatri. Gyldendal 2014.



Epilepsi
FOKALE ANFALL

Akutt deprimert

Akutt suicidalfare

Akutt angst

Akutt impulsivitet

Varighet timer - dager
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Epilepsi

Klassiske psykiatriske symptombilder

Sekundære psykiatriske problemer

Antiepileptika – psykiatriske symptomer

Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES) 





Temporallapsepilepsi

Uten bevissthetspåvirkning (aura) 

◦ Somatosenoriske eller sensoriske (uvel, lukt-, smak- eller 
hørselhallusinasjoner, forstyrret opplevelse av størrelse, 
avstand eller fasong, vertigo)

◦ Psykiske (déjà vu, jamais vu, stereotype flashbacks, frykt eller 
angst, depersonalisering)

◦ Autonome (endring i puls, svette, kvalme) 



Temporallappsepilepsi

Med bevissthetspåvirkning

◦ Stopper opp, utrykksløs og stirrende, evt dilaterte pupiller

◦ Smatting, tygging, svelging

◦ Manuelle automatismer, evt ensidig dyston stilling av 
ekstremiteter, øye-/hodedeviasjon

◦ Postiktal forvirring

◦ Amnesi for anfallet

◦ Evt GTK



Temporallappsepilepsi

Tumor, vaskulær lesjon, kortikal dysplasi, traumer, gliose/arr 

etter tidligere skade (encefalitt, meningitt), immunologisk 

inflammasjon (limbisk encefalitt), mesial temporal sklerose 

(arvelige eller spontane (autoimmune)



Supplerende undersøkelser
Blodprøver: blodsukker, elektrolytter, hematologi, 
leverenzymer, kreatinin (prolaktin – PNES)

EEG: > 50% normale (2 standard, 1 søvndeprivert. Evt
langtids-)

MR caput: spesifikk og sensitiv, vanligst er 
hippocampusatrofi og økt signalintensitet   

(PET)

Mulig assosiasjon mellom autoimmunitet, limbisk encefalitt
og temporallappsepilepsi (Vanli-Yavuz et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016)



DD temporallappsepilepsi
Andre epilepsier

◦ Absensanfall (plutselig start, ingen aura, <30 sek, ingen

postiktal konfusjon, ingen automatismer)

◦ Frontallapssanfall med bevissthetspåvirkning (plutselig start og 

stopp, minimal postiktal forvirring, evt atferdsforandringer med 

vokalisering og komplekse motoriske og seksuelle automatismer)

PNES, panikkanfall, søvnforstyrrelse, periodiske benbevegelser, tardive

dyskinesier



Komorbiditet
Depresjon og angst 20 – 25%

Psykose hos 2 – 3% 

Ubalanse mellom eksitatoriske og inhibitoriske 
cellenettverk? Felles genetisk sårbarhet?

Finland1: epilepsipasienter 8.5 ganger så høy risiko for 
schizofreni som andre 

barn av epilepsiforelder doblet risiko for psykose

barn av psykoseforelder 1.6 ganger så høy risiko for     
epilepsi

1 Clark et al. Biol Psychiatry 2012



Henning og Nakken. Tidsskr Nor Legeforen 2011



Epilepsi og depresjon
11 – 62 % av epilepsipopulasjonen

Svingende – atypiske

Nevrobiologiske – psykososiale – iatrogene

Antidepressiva kan senke krampeterskel (ikke SSRI el SNRI)

Henning og Nakken. Tidsskr Nor Legeforen 2011



Epilepsi og depresjon
5 ganger høyere risiko for suicid enn den generelle 
befolkningen

25 ganger høyere risiko hos de med temporale komplekse 
fokale anfall

Epilepsi → depresjon

Alvorlig depresjon → epilepsi (3-4 ganger høyere risiko) 

Alvorlig depresjon → terapiresistent epilepsi



Henning og Nakken. Tidsskr Nor Legeforen 2013



Epilepsirelaterte psykoser

Henning og Nakken. Tidsskr Nor Legeforen 2013



Psykogene ikke-epileptiske anfall
PNES

Emosjonelt utløst

Med og uten epilepsi

Konversjonstilstander, somatiseringstilstander, PTSD, 
hypokondri, PF, simulering eller ukjent.

Hodeskader?

Klinisk observasjon, EEG, MR, video, psykiatrisk vurdering



PNES
TALER FOR EPILEPSI

Plutselig start

Oppstår fra søvn

Øyeåpning/utvidelse

Postiktal forvirring/søvn

Postiktalt pustemønster

Cyanose

TALER FOR PNES

Bevart bevissthet

Lukkede øyne

Personer rundt kan lindre eller forverre anfallet

Lang varighet

Iktal eller postiktal gråt

Fluktuerende

Asynkrone bevegelser

Bekkenfremskyving

Side-til sidebevegelser av hode eller kropp

Opistotonus

http://nevro.legehandboka.no  PNES. November 2017



PNES

Alvor og respekt

”Stress-relaterte anfall”

Henvisning psykiatri (kognitiv adferdsterapi)

Sertralin



Narkolepsi

Uimotstålig søvntrang på dagtid (alle)

Kataplektiske anfall (70%) 

Hypnagoge hallusinasjoner (30 – 60%)

Søvnparalyse (25 – 50%)



Narkolepsi -
tilleggssymptomer
Oppstykket nattesøvn

Kraftig vektøkning ved symptomdebut (barn)

Tidlig pubertet (korrelert til vektøkning)

Psykiske endringer (depresjon, labilitet, irritabilitet, aggressivitet)

Hodepine

Tap av energi

Kuldefølelse i ekstremiteter

Andre søvnforstyrrelser (søvnapnoe, periodiske benbevegelser, REM 
behavior disorder)



Narkolepsi



Differensialdiagnoser
Idiopatisk SNS-hypersomni

Kleine-Levin syndrom (Tornerosesøvn)

Søvnapnoesyndrom

Forsinket søvnfase

Dårlig søvnhygiene

ADHD

Epilepsi

Annen medisinsk sykdom (ME, hypothyreose, hyperglykemi)

Medikamentbivirkning



Tornerosesøvn (Kleine-Levins syndrom)

Særlig gutter i tenårene

Tilbakevendende episoder med ekstrem hypersomni som kan vare fra to dager til fire 
uker.

Vanskelige å vekke under hypersomniperiodene, og i de timene da de er våkne, er 
adferden oftest endret. Mange vil være irritable og aggressive hvis de nektes å sove. 

Noen kan også virke kognitivt reduserte og oppleve drømmelignende tilstander, av 
og til med hallusinasjoner eller vrangforestillinger. 

Under sykdomsepisodene ulvehunger. 

Kan være hyperseksuelle i slike perioder, spesielt hos 
personer som har hatt sykdommen over flere år.

Upåfallende mellom hypersomniperiodene.

Ofte trigget av ØLI, alkoholinntak eller hodetraume.



Kasus
Siden barndoms- / ungdomstiden:

Tvangssymptomer

Raseri, vold- og drapsfantasier

Seksuelle impulser

Dysmorfofobi

Søvnvansker

Personlighetsforstyrrelse? 



Gilles de la Tourette
Tics

60 – 70 % har ADHD og / eller OCD 

Depresjon

2/3 personlighetsforstyrrelser

20% av Aspberger har også Tourette

Genetisk? 



Tics
Motoriske 

◦ enkle (f.eks blunke, grimaser, trutmunn, rykninger, vridende
bevegelser) 

◦ komplekse (f.eks biting, berøre, bevegelser)

Vokale 
◦ enkle (kremting, hyling, bjeffing, gurgling)

◦ komplekse (ord, fraser, gjentakelser)

Skjulte (stramme mage, inkontinens, tanketics) 



Diagnostikk
Klinisk, > 1 år

◦ Multiple motoriske og ett el flere vokale tics

◦ Mange ganger per dag, nesten daglig el intermitterende i < 3 

mnd

◦ Debut <18 år

◦ Utelukke andre sykdommer

MR, EEG, spinalvæske evt for DD.



Kasus

Ufrivillige bevegelser

Tap av emosjonell kontroll

Personlighetsforandring

Kognitiv svikt



Kasus
A 42-year-old school teacher presents with difficulty managing her classroom. 
She has become increasingly irritable with students and fails to complete 
assigned tasks on time. Her sister and husband report that she has become 
restless, pays less attention to her appearance and social obligations, and at 
times is anxious and upset. She has stumbled unexpectedly. Her symptoms 
resemble those of her mother when she was diagnosed with Huntington's 
disease. On examination, her speech is somewhat uneven and she is 
inappropriately flippant. Subtracting serial 7s from 100, while seated with her 
eyes closed, brings out random 'piano-playing' movements of the digits along 
with other movements of the limbs, torso, and face. Subtraction errors occur 
with this task. She is unable to keep her tongue fully protruded for 10 seconds. 
Finger tapping is slower than the examiner's, and tapping tempo is uneven. 
Tandem walking is impaired.

BMJ Best practice 2018



Huntingtons chorea

>50% psykiatrisk debut: depresjon (DD!),  
irritabilitet, apati, varierende psykoser, 
personlighetsforandring, kognitiv svikt

Koreatiske bevegelser senere

Nevrodegenrativ (cortex og basalganglier)



Huntingtons chorea

Opphopning i familien (autosomal dominant)

Ikke responderer som forventet

Uvanlig sykdomsbilde

Genetisk testing (sensitiv og spesifikk)



Huntingtons chorea
DD: Andre nevrodegenerative sykdommer

Tegn som taler mot HD
◦ Chorea kun i oro-facial region

◦ Ekstremitetsataksi

◦ Gangvansker (bredbaset ataktisk)

◦ Øyemotilitetsforstyrrelser (blikkpareser, nystagmus, etc)

◦ Epileptiske anfall

Martino et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013



Kasus
Innblandet i alvorlig ulykke

Ikke bevissthetstap, nevrologisk undersøkelse og MR caput ua.

Smerter

Skvetten

Irritert

Engstelig

Deprimert

Fatigue

Panikkanfall? PTSD? Traumatisk hjerneskade?



Ali Farah-saken



Traumatic brain injury (TBI)

Øker

Fokale / multifokale kontusjonsskader (contre coup)

(Kortikal grå substans frontalt og temporalt)  

Diffusaksonal skade (DAI)
(Subkortikal hvit substans, corpus callosum, hjernestammen (timer –
døgn))

Sekundære skader (kaskade av molekulære
skademekanismer)



Aftenposten februar 2018 



Aftenposten februar 2018 



Posttraumatisk hjernesyndrom

Som oftest lette nevrologiske utfall

MR, CT og SPECT kan være normal

Utfordring: Diffus biologisk skade eller 
posttraumatisk angst eller depresjon?



Posttraumatisk hjernesyndrom
Økt forekomst av

◦ Depresjoner

◦ Schizofreniliknende psykoser (organisk paranoid lidelse)

◦ Affektive psykoser

Fiendtlighet

Håpløshet og økt suicidalitetsrisiko

→Utfordring ved mindre skader og etter flere år



Frontallappssyndrom
Personlighets- og atferdsendringer etter skade

◦ Perservasjon

◦ Emosjonell avflatet

◦ Sosial insensivitet

◦ Svikt i eksekutive funksjoner

◦ Sviktende evne til forsinket respons

◦ Hyperaktivitiet – «mani»

◦ Tap av hemninger

Nevrologisk us, MR caput og EEG ofte ua.



Differensialdiagnostikk
Vanskelig

Aggressive utbrudd: EEG

Depresjon

Bipolar lidelse

Billeddiagnostikk (inkl. kontusjon og fokale og diffuse 
aksonale skader) 

Nevropsykologiske tester (utfordrende)



Amnestisk syndrom
Isolert svekkelse av korttids- og langtidshukommelse ved 
klar bevissthet

Skade på visse temporale hjernestrukturer

Tiaminmangel

Hodeskader, infarkter, iskemiske attakker, epilepsi og 
encefalitter

Forbigående, stasjonær, videre til demens

Konfabulering – alkoholisme – Korsakoffs psykose ( + 
polynevropati)



Nevropsykiatri
Sykdommer og skader som rammer hjernen kan gi opphav til alle mulige 
psykiske symptomer: 

Atypisk symptomatologi

Atypisk eller ingen reaksjon på behandling 

→ Somatisk sykdom eller skade?


